
ศ.๔

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค นักธรรมชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ภาค ๑๕

ส่งสอบ ๓๔๒ รูป ขาดสอบ ๗๓ รูป คงสอบ ๒๖๙ รูป สอบได้ ๑๙๐ รูป สอบตก ๗๙ รูป (๗๐.๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๑
พระนภดล ขนฺติธมฺโม สัตบุศ

๑๖/๗/๒๕๓๔
๙/๗/๒๕๕๙

แก้วฟา  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๒
พระเพชรัตน์ อุตฺตโม สัตบุศ

๗/๔/๒๕๓๙ ๙/๗/๒๕๕๙
แก้วฟา  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๓
พระวรพล กนฺตวีโร โพธิทอง

์

๑๕/๗/๒๕๓๙ ๑๒/๖/๒๕๕๙

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๔
พระชานนท์ เตชธมฺโม ทองยัง

๖/๔/๒๕๓๕ ๑๗/๗/๒๕๕๙

คู้สนามจันทร์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๕
พระธีรไนย อภิณฺโณ นิลเพ็ชร์

๑๐/๑๒/๒๕๓๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

ช่องลม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๖
พระทรงวุฒิ ติสฺสโร กลันสุวรรณ

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๘ ๑๐/๐๖/๒๕๕๙

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๗
พระภักดี ปริปุณฺโณ ปรีสุขเกษม

๓/๐๘/๒๕๓๘ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๘
พระปริญญา โชติปฺโ แสงอุไร

๒๓/๐๔/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๐๙
พระวรพล ธนปฺโ ฉายสิว

๑๐/๐๘/๒๕๓๙ ๒๐/๐๗/๒๕๕๙

ดาวโด่ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๐
พระอารัญ ปฺาวชิโร นิลเพชร

๒๗/๒/๒๕๑๒ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายหาด  

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๑
พระวายุ อิทฺธิธโร เสนา

๓/๑๒/๒๕๓๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ท้ายหาด  

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๒
สามเณรสมชาย  -

๒๙/๓/๒๕๓๘

 ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๓
พระอภิทัตต์ สิริวฑฺฒโก เทพปริวัฒน์

๑๒/๔/๒๕๓๗
๕/๖/๒๕๕๙ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๔
พระธนอนันต์ ถิรคุโณ รืนลีลิมสกุล

่ ้ ้

๘/๕/๒๕๓๘ ๖/๖/๒๕๕๙ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๕
พระภาณุพันธ์ ปยธมฺโม เปรุณาวิน

๙/๖/๒๕๓๙ ๗/๖/๒๕๕๙ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๖
พระฐาปนพงศ์ านวโร เนียมพิบูลย์

๓/๒/๒๕๓๗ ๕/๗/๒๕๕๙ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๗
พระไกรทิพย์ ปภากโร คเชนทร

๘/๕/๒๕๓๙ ๑๒/๗/๒๕๕๙
ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๘
พระวรพงษ์ คุณสํวโร ดีชัยยะ

๙/๔/๒๕๒๖ ๙/๘/๒๕๕๙ ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๑๙
พระนพพร กิตฺติสาโร ฉิมฤทธิ

์

๕/๕/๒๕๓๖ ๒๕/๘/๒๕๕๙
ธรรมสถิตติวราราม

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๐
พระชัยวัฒน์ นริสฺสโร แสงศรี

๑๙/๘/๒๕๓๒ ๑๖/๗/๒๕๕๙

ธรรมาวุธาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๑
พระปฏิวัติ ธมฺมโชโต แสงแก้ว

๑๗/๒/๒๕๓๙ ๑๕/๕/๒๕๕๙

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๒
พระทศพร ทิวงฺกโร รอดสินธุ์

๒๖/๖/๒๕๓๔
๒/๗/๒๕๕๙

น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๓
พระสนธยา สุธีโร สิทธิขำ

๑๖/๑๐/๒๕๑๘

๗/๘/๒๕๕๙
น้อยแสงจันทร์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๔
พระจิระ อุทโย โรจนะแสงสว่าง

๑๙/๑/๒๕๒๐ ๒๐/๔/๒๕๕๘

นางพิมพ์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๑ / ๖

้
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สส ๒๑๕๙/๐๐๒๕
พระจรัญ จิรวฑฺฒโน งามเชิด

๕/๓/๒๕๓๑ ๙/๖/๒๕๕๙
นางพิมพ์  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๖
พระวัชธมล ฉนฺทกโร ถึงพันธ์

๔/๒/๒๕๔๐
๓๑/๓/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๗
พระรังสรรค์ ชาคโร ทองคง

๒๐/๒/๒๕๑๑ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๘
พระสราวุฒิ สิริสาโร ฉายสิว

๑๒/๖/๒๕๓๕ ๑๒/๖/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๒๙
พระบุญฤทธิ

์

ปวโร สร้อยศรี

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

๑๐/๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๐
พระปญญา โชติปฺโ ตู๊ไซร์

๑๒/๑/๒๕๓๑ ๑๖/๗/๒๕๕๙

บางแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๑
สามเณรยงยุทธ  อินกับจันทร์

๖/๓/๒๕๔๕
 บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๒
พระพิชัย อภินนฺโท ช้างกุล

๑/๑๒/๒๕๒๘ ๙/๑๒/๒๕๕๘

บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๓
พระวัฒนา เขมจาโร ศรสิทธิ

์

๒๙/๓/๒๕๓๕
๒/๖/๒๕๕๙

บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๔
พระเจษฎา ปณฺฑิโต ศรเดช

๒๕/๑๒/๒๕๓๕

๖/๖/๒๕๕๙
บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๕
พระอัมพร ปฺาธโร แสงทอง

๕/๘/๒๕๒๗ ๕/๗/๒๕๕๙
บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๖
พระอนุชา รตนปฺโ บัวชืน

่

๒/๗/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๗
พระบัณฑิต มหาปฺุโ คชรัตน์

๘/๓/๒๕๓๖ ๑๕/๗/๒๕๕๙

บางขันแตก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๘
พระอุษา อุปสโม วังใหญ่

๘/๙/๒๕๒๓ ๑๔/๕/๒๕๕๙

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๓๙
พระสุเทพ สุภทฺโท กลานสกุล

๕/๘/๒๕๐๖
๑๖/๕/๒๕๕๙

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๐
พระทนงค์ศักดิ

์

ธนปฺโ ชุนลิม

้

๑๗/๒/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๑
พระอำนาจ เขมปฺโ กฤตเมธาวี

๓๐/๓/๒๕๐๗ ๑๗/๗/๒๕๕๙

บางจะเกร็ง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๒
พระนิพิฐพนธ์ จิรปฺุโ บุญเฉิมรัตน์

๒๑/๐๕/๒๕๓๔ ๑๑/๐๗/๒๕๕๙

บางประจัน  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๓
พระอำนวย ชยธมฺโม ขวัญเนตร

๑๒/๑๐/๒๕๑๙
๒๓/๗/๒๕๔๒

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๔
พระสามารถ สมจิตฺโต มีสุข

๒๗/๘/๒๔๙๗ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๕
พระชวลิต จิตคุโณ ชือดำรงรักษ์

่

๒/๑/๒๕๐๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๖
พระชัยกร อริโย รัตนะ

๒๔/๑๒/๒๕๑๐
๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๗
พระธนกฤต อมโล วิชชโอฬารกุล

๒๐/๘/๒๕๑๕ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๘
พระณัฐวุฒิ สฺโต คชรัตน์

๗/๙/๒๕๑๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๔๙
พระศฎายุรัตน์ กมโล ประดิษฐ์ผล

๗/๙/๒๕๓๐ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๐
พระเมธีวัฒน์ กุสโล บุญทรัพย์

๒๔/๗/๒๕๓๒ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๑
พระคมสัน สจฺจวโร อำมากลาภ

๒/๗/๒๕๓๖ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๒
พระณัฐวุฒิ ตปฺุโ แซ่ตัน

๊

๒๙/๕/๒๕๓๙ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๓
พระปานเพชร กนฺตวีโร สถานเสรี

๑๖/๑๐/๒๕๓๒
๑๖/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๔
พระชยพล ขนฺติสาโร บุญสู่ชยพล

๔/๓/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๕
พระออม ผาสุโก เจียรนัย

๒๖/๘/๒๕๓๖ ๒๐/๗/๒๕๕๙

ปอมแก้ว  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๖
พระศรนรินทร์ สุภาจาโร คงเทพ

๑๒/๕/๒๕๒๐ ๑๐/๕/๒๕๕๘

ปากสมุทร  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๗
พระอาทิตย์ จนฺทสาโร อู่ทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๐๓

๒/๕/๒๕๕๙
ปากสมุทร  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๘
พระอธิพัฒน์ สุภาธโร สุขประเสริฐ

๒๔/๓/๒๕๓๘
๔/๗/๒๕๕๙

ปากสมุทร  

สส ๒๑๕๙/๐๐๕๙
พระธรรมนูญ อภิวโร เกตุแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๓๘

๕/๗/๒๕๕๙
ปากสมุทร  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๒ / ๖

้



ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๐
พระอัครพล สนฺติกโร ลาภพูล

๒๔/๙/๒๕๓๓
๙/๗/๒๕๕๙

ปากสมุทร  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๑
พระพุฒิพงศ์ านจาโร ชาตรี

๑๗/๖/๒๕๓๘
๙/๗/๒๕๕๙

ปากสมุทร  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๒
พระณัฐพล ิตคุโณ หอมตลม

๒๙/๗/๒๕๓๕
๒/๔/๒๕๕๙

พวงมาลัย  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๓
พระณัฐวุฒิ ิตวฑฺฒโน พุ่มทับทิม

๑๙/๒/๒๕๓๕ ๑๗/๖/๒๕๕๙

พวงมาลัย  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๔
พระวิทยาธร อาภาธโร สุขสมบูรณ์

๑๒/๒/๒๕๒๗ ๓๐/๖/๒๕๕๙

พวงมาลัย  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๕
พระสุทธิยากร สุทฺธิปฺโ สมุทรชัยสกุล

๑๒/๑/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

พวงมาลัย  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๖
พระปณิธิ สุจิตฺโต ปลไล

๑/๑๒/๒๕๓๘
๕/๗/๒๕๕๙

โรงธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๗
สามเณรภควัต  จรรยาสกุลชาติ

๒๕/๘/๒๕๔๐

 ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๘
พระณภัทร กิตฺติธโร เทียงสกุล

่

๓/๙/๒๕๒๘ ๑๕/๕/๒๕๕๙

ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๖๙
สามเณรภาดา  สุขเจริญ

๗/๔/๒๕๔๔
 ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๐
พระวรพจน์ กิตฺตธโร แสงจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๓๓
๑๖/๗/๒๕๕๙

ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๑
พระนามมงคล อาทโร สุขเจริญ

๒๑/๙/๒๕๐๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๒
พระสัมฤทธิ

์

กตสาโร เสือเล็ก

๒๔/๑/๒๕๒๖ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลาดเปง  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๓
พระมนัส จารุวณฺโณ ศรีสวัสดิ

์

๑๒/๘/๒๕๑๘ ๑๑/๖/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๔
พระนพพร ขนฺติพโล บานชืน

่

๒๕/๙/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๕
พระสรนันท์ อภิชาโน มุ่งเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๑๐/๗/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๖
พระจำนง านิสฺสโร ณุวงษ์ศรี

๑๗/๑๒/๒๕๐๑
๑๗/๗/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๗
พระศิริชัย ปฺาวโร แสงขำ

๒๖/๑/๒๕๓๔ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ลาดใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๘
พระเฉลิม พลวโร รอดประเสริฐ

๑๕/๙/๒๕๓๕ ๑๐/๔/๒๕๕๙

วชิรคาม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๗๙
พระเอกพจน์ านุตฺตโร อินทรประสงค์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓
๒๙/๓/๒๕๕๘

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๐
พระสุเมธ สุเมโธ โง้วสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๓๗
๑๘/๒/๒๕๕๙

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๑
พระแสงตะวัน สมาจาโร บุญประเสริฐ

๒๒/๖/๒๕๓๗ ๒๕/๔/๒๕๕๙

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๒
พระชวลิต ชิตมาโร ปนวิลัย

๘/๑/๒๕๓๙ ๒๒/๕/๒๕๕๙

ศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๓
พระพระวรพล ขนฺติวโร วรรณกี

้

๒๕/๐๔/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๔
พระอนุวัฒน์ กิตฺติาโณ นุชเรืองศรี

๑๙/๕/๒๕๓๘ ๒๗/๐๙/๒๕๕๘

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๕
พระยศวัฒน์ ยสวฑฺฒโน ธนัสภิญโญพงศ์

๑๖/๐๙/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๖
พระจิราธวํฒน์ ปภสฺสโร ธนาธร

๒๘/๐๓/๒๕๓๙ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ศรีศรัทธาธรรม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๗
พระสุรัตน์ สุภาจาโร พวงเขียว

๑๑/๔/๒๕๓๙
๖/๗/๒๕๕๙ ศรีสุวรรณคงคาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๘
พระฉัตรรินทร์ สุจิณฺโณ คมขำ

๕/๕/๒๕๓๘ ๑๐/๗/๒๕๕๙

สวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๑๕๙/๐๐๘๙
พระปยศักดิ

์

ิตสีโล บุญล้อม

๙/๑๐/๒๕๓๙ ๑๗/๗/๒๕๕๙

สวนแก้วอุทยาน  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๐
พระมารวย จนฺทสีโล บุตรรัตน์

๑๙/๓/๒๕๓๔ ๑๒/๖/๒๕๕๙

ใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๑
พระเด่น ปฺาวชิโร รืนสุคนธ์

่

๐๙/๑๑/๒๕๓๘ ๑๓/๐๔/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๒
พระสมรักษ์ อภินนฺโท ตะเภาพงษ์

๐๕/๐๗/๒๔๘๖ ๒๒/๐๕/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๓
พระทวีวรัตน์ รณฺชโย พูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๓๒ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๔
พระธงชัย ธมฺมทฺธโช ขุนนุช

๑๗/๐๗/๒๕๓๖ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๓ / ๖

้
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่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๕
พระพัสกร พลวฑฺฒโน ขุนนุช

๐๒/๐๙/๒๕๓๖ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

คลองขุดเล็ก  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๖
พระชลทรัพย์ มหาลาโภ ศิริสวัสดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๓๔ ๒๔/๐๔/๒๕๕๙

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๗
พระพงศ์ภักดิ

์

สุภทฺโท ยุระตา

๐๗/๐๖/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๘
พระศรายุทธ ถามวโร มาเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

โคกเกตุบุญญศิริ  

สส ๒๑๕๙/๐๐๙๙
พระประสมวงษ์ สมณวํโส มณีรัตนะพร

๒๖/๐๒/๒๕๓๖ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๐
พระประสงค์ ตปสีโล ดวงมณี

๐๙/๐๓/๒๕๑๗ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ช้างเผือก  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๑
พระวรวุฒิ สนฺตมโน ชูประเสริฐ

๑๔/๐๕/๒๕๐๗ ๐๘/๐๙/๒๕๕๘
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๒
พระบุญคำ มนาโป ขิมทัศ

๒๘/๐๑/๒๕๒๒ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๓
พระวิชเยนทร์ ธมฺมทีโป อิมอ้วน

่

๐๗/๑๑/๒๔๙๙ ๑๕/๐๗/๒๕๕๙
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๔
พระคมสัน คุณากโร จีนคง

๐๘/๐๔/๒๕๓๘ ๒๕/๐๗/๒๕๕๙
เทพประสิทธิคณาวาส

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๕
พระกรภัทร์ กิตฺติสาโร ไพบูลย์สิริกุล

๒๐/๐๓/๒๔๙๔ ๐๓/๑๒/๒๕๕๘

บางกะพ้อม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๖
สามเณรรัชชานนท์  สมบูรณ์บัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

 บางกะพ้อม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๗
พระยศสรัล ปยธมฺโม จำเนียร

๒๙/๐๘/๒๕๓๙ ๑๒/๐๖/๒๕๕๙

บางกะพ้อม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๘
พระยสวันต์ ยตินฺธโร แจ้งแช่ม

๐๔/๐๕/๒๕๓๙ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

บางกะพ้อม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๐๙
พระไชยวุฒิ อภินนฺโท สกุลตัง

๒๓/๐๗/๒๕๓๘ ๐๙/๐๗/๒๕๕๙

บางกะพ้อม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๐
พระวติเดช นาถกโร ล้อเจริญกิจ

๐๒/๑๒/๒๕๑๐ ๐๒/๑๒/๒๕๕๙

บางเกาะเทพศักดิ

์

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๑
พระธีรพงษ์ านธมฺโม บุญประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๓๙ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางแคกลาง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๒
พระอเนก ธีรภทฺโท เวชการ

๐๔/๐๙/๒๕๓๖ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

บางแคกลาง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๓
พระฐาปนา านิสฺสโร สุวรรณบัติ

๒๘/๐๙/๒๕๓๗ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บางแคกลาง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๔
พระสิทธิยา ชาคโร จันทร์พึงสุข

่

๑๗/๑๐/๒๕๑๕ ๐๓/๐๔/๒๕๕๙

บางแคใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๕
พระกิตติกุล สิริมงฺคโล ยุทธนา

๑๕/๑๒/๒๕๓๖ ๑๘/๐๖/๒๕๕๙

บางนางลีใหญ่

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๖
พระธนิต สุวฑฺฒโน วัฒนา

๑๔/๐๕/๒๕๐๖ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

บางพรหม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๗
พระยุทธนา สุวีโร แย้มแสง

๒๒/๐๗/๒๕๒๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

บางพรหม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๘
พระวิรัช วิจิตฺสีโล เสรีคุณาคุณ

๑๕/๐๙/๒๕๐๕ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางพรหม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๑๙
พระปริญญา วสโภ ขมสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๑๑ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

บางพรหม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๐
พระบันเทิง ปภากโร โพธิภา

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๗ ๐๘/๐๕/๒๕๕๙

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๑
พระกิตติพัฒน์ กิตฺติปฺโ ขยายวงศ์

๑๒/๐๑/๒๕๓๗ ๐๑/๐๗/๒๕๕๙

ปรกสุธรรมาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๒
สามเณรแท้  ญ่าญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

 ประดู่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๓
พระกิตติพงษ์ อิสรธมฺโม อยู่กำเนิด

๐๒/๑๐/๒๕๓๔ ๑๒/๑๒/๒๕๕๘

ประดู่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๔
พระกิตติพงษ์ ิตพโล ฉิมพิบูลย์

๑๗/๐๒/๒๕๓๕ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

ประดู่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๕
พระนิพล โรจโน แสงแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๒๗ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

ประดู่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๖
สามเณรวิวัฒน์  จิตรวิขาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๐

 ปากนำ  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๗
พระสถาพร วราโภ คชเสถียร

๐๑/๐๖/๒๕๓๗ ๒๘/๑๑/๒๕๕๘

มณีสรรค์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๘
พระสุวิทย์ มงฺคโล บุญกรุด

๐๕/๑๐/๒๔๙๓ ๐๒/๑๒/๒๕๕๘

มณีสรรค์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๒๙
พระเอกชัย โอภาโส อีโค้ว

๐๖/๐๘/๒๕๓๘ ๑๔/๐๕/๒๕๕๙

มณีสรรค์  

นักธรรมชันตรี  คณะจังหวัดสมุทรสงคราม  ๔ / ๖

้
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่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๐
พระอลงกรณ์ ชาตสํวโร วันละมัย

๒๗/๐๖/๒๕๓๔ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

ราษฎร์บูรณะ  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๑
พระณรงค์ สิริวฑฺฒโน ไทยานนท์

๑๒/๐๖/๒๔๙๗ ๑๕/๐๗/๒๕๔๐

วรภูมิราษฎร์บำรุง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๒
พระปฐมพร านวุฑฺโฒ มีเสียง

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๓/๐๘/๒๕๕๙

วรภูมิราษฎร์บำรุง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๓
พระอรรถพล อุชุจาโร ผะดาศรี

๑๕/๑๐/๒๕๓๗ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๔
พระสุภกิณห์ ปมุตฺโต กลัดเล็ก

๐๗/๐๔/๒๕๓๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๕
พระศรัณยู ปฺาทีโป จันทร์แย้ม

๒๘/๑๒/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๖
พระรัตนพงษ์ ธนปฺโ ประจักษ์จิต

๐๙/๐๗/๒๕๓๗ ๓๑/๐๗/๒๕๕๙

วัดดาวดึงษ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๗
พระสุนันท์ ิตธมฺโม จันทร์เพ็ง

๑๒/๑๐/๒๕๒๕ ๑๘/๑๐/๒๕๕๘

สวนหลวง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๘
พระเชาวรินทร์ เขมวโร โพธิเกษม

๒๙/๐๗/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สวนหลวง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๓๙
พระธนภัทร กิตฺติภทฺโท ชำนาญกิจ

๐๘/๐๗/๒๕๓๙ ๐๕/๐๗/๒๕๕๙

สวนหลวง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๐
พระนพรัตน์ นิติสาโร สุนทรองค์

๐๙/๑๐/๒๕๒๕ ๒๘/๐๒/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๑
พระพรเทพ เตชพโล นวมนาคะ

๐๙/๑๑/๒๕๓๗ ๐๕/๐๖/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๒
พระวันเฉลิม ธมฺมเตโช วงปน

๒๖/๐๕/๒๕๓๕ ๑๑/๐๖/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๓
พระทวีวัฒน์ เทวธมฺโม นวมสุคนธ์

๑๖/๐๗/๒๕๓๗ ๑๙/๐๖/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๔
พระสันติ สนฺติกาโร หลำวรรณ์

๑๔/๐๖/๒๕๓๔ ๒๖/๐๖/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๕
พระสรรชัย สนฺตกาโย บัวภาเรือง

๒๗/๐๙/๒๕๓๙ ๐๓/๐๗/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๖
พระสุนทร อธิวโร เรืองสังข์

๒๑/๐๗/๒๕๓๔ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๗
พระฐากูร านวีโร อุดมสินค้า

๑๗/๐๗/๒๕๓๕ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๘
พระคมสัน คมฺภีโร อุทัยนา

๐๒/๐๖/๒๕๒๙ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

สาธุชนาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๔๙
พระธนโชติ านรโต บุญเรือง

๑๐/๐๖/๒๕๓๕ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๐
พระวสันต์ านธมฺโม กองคำ

๑๓/๐๑/๒๕๓๑ ๐๕/๐๓/๒๕๕๙

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๑
พระมารุต มานิโต พยนต์ศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๓๙ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๒
พระนาวิน ิตยโส เครืองปญญา

่

๒๖/๑๐/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๓
พระพลเทพ ิตเวโท สหธนสมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๗ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

สีแยกราษฎร์บำรุง

่

 

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๔
พระประจักร์ จนฺทปุตฺโต รัตนวิจิตร

๐๔/๐๖/๒๕๑๒ ๑๓/๐๓/๒๕๕๙

หนองกระพง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๕
พระนราเทพ โชติโก ชัยพฤกษ์วัฒนา

๐๙/๐๗/๒๕๓๔ ๑๗/๐๔/๒๕๕๙

หนองกระพง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๖
พระวิชัย ธมฺมปาโล ปานแก้ว

๑๙/๐๘/๒๔๘๘ ๐๕/๐๕/๒๕๕๗

เหมืองใหม่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๗
พระวินัย วสโภ กอสนาน

๒๒/๑๒/๒๕๑๙
๐๗/๐๗/๒๕๕๙

เหมืองใหม่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๘
พระธีรพันธ์ ฉนฺทโก สุขจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๓๔ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เหมืองใหม่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๕๙
พระทองคำ สมาหิโต ปานดำ

๐๕/๐๓/๒๕๐๘ ๑๕/๑๒/๒๕๕๖

อมรวดี  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๐
พระธนกฤต กิจฺจธโร เพ็ชรน้อย

๑๖/๐๖/๒๕๑๘ ๑๐/๑๒/๒๕๕๘

อมรวดี  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๑
พระทศพล กตธุโร จันทร์สาร

๐๗/๐๗/๒๕๐๑ ๑๐/๐๘/๒๕๕๙

อมรวดี  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๒
สามเณรดวง  มณีวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

 อินทาราม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๓
พระคุณัชฌ์ สุณฏิโก ว่องวาณิช

๑๕/๑๐/๒๕๓๖ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

กลางเหนือ  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๔
พระวีรวัฒน์ วีรธมฺโม เกษรบุบผา

๘/๑๑/๒๕๑๗ ๑๖/๐๗/๒๕๕๙

เกาะแก้ว  
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ศ.๔

 

เลขที

่

ชือ

่

ฉายา นามสกุล เกิด อุปสมบท สังกัดวัด หมายเหตุ

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๕
พระวิวัฒน์ จนฺทโสภโณ บุญมาก

๑๑/๓/๒๕๐๑ ๑๑/๖/๒๕๕๘

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๖
พระภูมินทร์ ภูริปฺโ เจนจบเขต

๓/๘/๒๕๓๘ ๓/๖/๒๕๕๙
ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๗
พระโกศล โกสโล จันทร์ปุก

๒๒/๔/๒๕๓๙
๓/๗/๒๕๕๙

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๘
พระสิทธิชัย กิตฺติสาโร อิมแก้ว

่

๒๖/๖/๒๕๓๘ ๑๗/๗/๒๕๕๙

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๕๙/๐๑๖๙
พระณัฐพงษ์ เกสโร เอ่ยไฉน

๑/๑/๒๕๓๙ ๑๔/๘/๒๕๕๙

ดอนมะโนรา  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๐
พระภูสิทธิ

์

มหาวีโร คำศรี
๐/๐/๒๕๓๙

๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทร  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๑
พระปรินทร์ ชินวํโส เนียมนะรา

๐/๐/๒๕๓๘
๑๓/๐๗/๒๕๕๙

ไทร  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๒
พระสมบัติ อธิจิตฺโต น้อยวิลัย

๐/๐/๒๕๐๖
๑๙/๐๗/๒๕๕๙

ไทร  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๓
พระไชยวัฒน์ สิริธมฺโม วงษ์ศิริ

๗/๐๕/๒๕๓๘ ๑๒/๐๔/๒๕๕๙

บางกล้วย  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๔
พระอานนท์ ถาวโร จับแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๙/๐๗/๒๕๕๙

บางกล้วย  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๕
พระมนตรี ฉนฺทวุโท เทพทอง

๒๙/๐๓/๒๕๐๙
๖/๐๔/๒๕๕๕

บางกุ้ง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๖
พระสุทธิเกียรติ สุทฺธิมโน ศรีทองภิรมย์

๑๙/๐๔/๒๕๓๘ ๒๑/๐๖/๒๕๕๙

บางกุ้ง  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๗
พระวิรุจน์ านิสฺสโร น้อยเกษม

๒๖/๐๒/๒๕๒๙ ๒๘/๐๕/๒๕๕๙

บางคนทีใน  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๘
พระสมยศ กตคุโณ เมฆวิลัย

๕/๐๖/๒๕๐๔ ๑๔/๐๗/๒๕๕๙

บางคนทีใน  

สส ๒๑๕๙/๐๑๗๙
พระนครินทร์ จนฺทสุวณฺโณ เจริญผล

๒๔/๐๓/๒๕๓๖
๕/๐๖/๒๕๕๙

บางน้อย  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๐
พระอิทธิพร จนฺทธมฺโม ชะโลธร

๒๖/๐๗/๒๕๓๗
๗/๐๗/๒๕๕๙

บางน้อย  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๑
พระชยางภูร อุชุจาโร รอบคอบ

๒๒/๑๐/๒๕๓๘
๙/๐๗/๒๕๕๙

บางน้อย  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๒
พระนที วิมโล เอียมสำอางค์

่

๒๙/๐๒/๒๕๓๖
๖/๐๗/๒๕๕๙

บางใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๓
พระภานุวัฒน์ ชินวโร ลำเภา

๓๑/๑๐/๒๕๓๘ ๑๗/๐๗/๒๕๕๙

บางใหญ่  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๔
พระนัฐ โชติปฺุโ เอียมสำอางค์

่

๒๕/๐๙/๒๕๓๓ ๑๒/๐๙/๒๕๕๘

โบสถ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๕
พระสัมพันธ์ สิริธมฺโม วงศ์ศิริ

๑๘/๐๖/๒๕๒๕
๗/๑๑/๒๕๕๘

โบสถ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๖
พระสาธิต สุทฺธิมโน วิทูรพงศ์พินิจ

๒๔/๐๙/๒๕๓๕ ๑๐/๐๗/๒๕๕๙

โบสถ์  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๗
พระฉัตรชัย ฉตฺตชโย ชาลีวรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๐๓ ๒๗/๐๓/๒๕๕๙

ปากง่าม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๘
พระประสิทธิ

์

สมาจาโร จันปรุง

๒๘/๐๖/๒๕๓๙
๙/๐๗/๒๕๕๙

ปากง่าม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๘๙
พระทศพล ทสฺสพโล จิตตสมุทร

๑๕/๐๔/๒๕๓๘ ๑๘/๐๗/๒๕๕๙

ปากง่าม  

สส ๒๑๕๙/๐๑๙๐
พระธีรยุทธ ิตสุทฺโธ บุญทวี

๒๑/๐๖/๒๕๓๘ ๑๒/๐๘/๒๕๕๙

ปากง่าม  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมเวที)

เจ้าคณะภาค ๑๕

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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